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الدول المعنية

دول أخرى

أكاديمية دويتﺸﻪ فيلﻪ
كيرستين ناكن
رئيسة قسم المعلومات والخدمات التحريرية

أكاديمية دويتشه فيله هي شريك استراتيجي لوزارة التعاون
اﻻقتصادي والتنمية األلمانية .كما أنها تعمل بدعم وتمويل من وزارة
الخارجية األلمانية واﻻتحاد األوروبي.

المﻌﻨية

صربيا
كولومبيا
تونس
لبنان
أوﻏندا
المغرب
أوكرانيا
المكسيك
أوزبكستان
منغوليا
ميانمار
ناميبيا
باكستان
األراﺿي الفلسطينية

الدول

أثيوبيا
بنغالديﺶ
بوليفيا
بوركينا فاسو
كوت ديفوار
جورجيا
ﻏانا
كمبوديا
كينيا

دول أﺧرى

أندونيسيا
ألبانيا
اليمن
الجزائر
األردن
أرمينيا
كازاخستان
أذربيجان
قيرﻏيرستان
بيالروسيا
كوسوفو
البوسنة والهرسك ليسوتو
بوروندي
ﻻتفيا
إكوادور
ليبيا
السلفادور
ليتوانيا
أستونيا
ماﻻوي
ﻏواتيماﻻ
مالي
ﻏينيا
مولداو
هندوراس
مونتنيغرو
الهند
النيجر

نيجيريا
مقدونيا الشمالية
بيرو
رواندا
زامبيا
السنغال
زيمبابوي
جنوب أفريقيا
السودان
جنوب السودان
ﻃاجيكستان
تنزانيا
فنزويال

بتمويل من

إعالم حر ،رأي حر،
بدعم من
اﻻتحاد األوروبي
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أناس أحرار
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إعالم حر من أجل حوار بناء
أكاديمية دويتشه فيله هي المركز في مؤسسة دويتشه فيله من أجل
تطوير وسائل اإلعالم الدولية والتدريب والتأهيل الصحفي ونقل المعرفة.
ومن خالل مشاريعها في أكثر من ستين دولة تدعم األكاديمية حقوق
اإلنسان في التعبير الحر عن الرأي وتوفير السبل لحصول الناس عىل
المعلومات .كما أن أكاديمية دويتشه فيله تمكن الناس في أنحاء العالم
من اتخاذ القرارات استنادا عىل أسس حقائق موثوقة وحوار بناء.

وسائل إعالم حرة من أجل تقارير ناقدة
أرى أن التحدي األكبر
يتمثل في تضليل الناس
والتالعب بهم بسهولة عندما
ال يستطيعون التعامل بكفاءة
مع وسائل اإلعالم.

إعالم حر من أجل مجتمع مدني قوي
وفي صميم عملنا نستند للمادة  19من الميثاق المدني لألمم المتحدة
بشأن حرية الوصول للمعلومات وحرية التعبير عن الرأي .ونعمل مع
شركائنا عىل مساعدة الناس في اجراء حوار مفتوح وبناء عىل أسس
معلومات موثوقة.
تلعب وسائل اإلعالم في ذلك دورا هاما  ،فهي تصنف الحقائق
وتعطي مساحة عامة لآلراء المتعددة وتدير النقاش باعتدال.

آنلين فان فييك ،مدربة الكفاءات اإلعالمية

مركز ميدياديف :حرية التعبير،
وجهات نظر عالمية
آراء  ،تحليالت  ،تبادل عالمي لألفكار حول حرية الرأي  ،تقنيات
رقمية ووسائل إعالمية .عالوة عىل ذلك عرض تفاعلي لنقل القدرات
اإلعالمية .وهذه هي البوابة المتخصصة باللغة اإلنجليزية.
dw.com/mediadev

نحن صحفيون واستشاريون وخبراء في اإلعالم والتعليم والتدريب.
ونعمل سويا مع شركائنا من أجل حرية الرأي في أنحاء العالم وحقوق
اإلنسان وتطوير نظم وسائل اإلعالم العاملة .وقناعتنا هنا أن الصحافة
والتعليم والثقافة تجعل الحياة أفضل.
القصص القوية من شأنها تعزيز الحوار المجتمعي والناس بحاجة إىل
حقائق موثوقة وتصنيف مستقل وتقديم عادل لألخبار والوصول إىل
المعرفة.

نحن نراهن عىل الناس
والمنظمات والمجتمعات
الراغبة في اجراء حوار بناء
والتي تساهم في مجتمع
مدني فعال ومتبصر.
كارستن فون نامين ،مدير أكاديمية
دويتشه فيله

